
YN ÖKC uygulaması ile ilgili aşağıda belirtilen teknik dokümanlarda güncellemeler yapılmıştır.  

 

31.07.2018 günü yapılan güncellemeler: 

 

“Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu” güncellenmiştir. 
Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız. 

 

 3.3.2 ve alt bölümlerinde yer alan raporlama içeriğinde ve şema yapısında güncelleme 
yapılmıştır.  

 

Tercih Bildirim Ekranının kullanımına ve bildirimde bulunacakların kapsamı ile başvuru ve 
bildirimlere ilişkin uyulacak diğer usul ve esaslara yönelik “Teknik Kılavuz” güncellenmiştir. Söz 
konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız. 

 

İlgili doküman Başkanlığımıza iletilen talepler çerçevesinde genel olarak güncellenmiştir.  

 Tercih Bildirim Ekranına mükelleflerimizi bilgilendirmeye yönelik açıklama metinleri 
eklenmiştir. 

 Dokümandaki tercih yöntemlerinden biri olan “İnteraktif Vergi Dairesi Portalı”,  “İnternet 
Vergi Daireleri Uygulamaları” olarak değiştirilmiştir. 

 Tercih yöntemlerinden “ÖKC TSM Merkezi Üzerinden” seçilmesi halinde ekrandan, 
mükellefin anlaştığı TSM Merkezini seçme zorunluluğu getirilmiştir. 

 YN ÖKC’ler için genel olarak tercih bildirimi yapılmayacağı ancak belli şartları sağlayan 
firmaların YN ÖKC’ler için de ÖKC TSM Merkezi dışındaki yöntemlerden biri ile de bildirim 
yapabilmesi yönünde açıklamalar eklenmiştir. 

 

02.08.2018 günü yapılan güncellemeler: 

 

Yeni Nesil ÖKC Teknik Kılavuzları (TK1- TK2) güncellenmiştir. Söz konusu dokümanlara ulaşmak için 
tıklayınız. 

 

İlgili dokümanların 7. ve 25. bölümünde değişiklik yapılmıştır.  

 

 7. bölümde yer alan rapor türlerine Aylık Rapor ve Günlük Rapor eklenmiştir. Ayrıca ilgili 
bölüme, ÖKC’lerin saha denetimleri sırasındaki ihtiyacı karşılamak üzere Denetim Raporu 
oluşturulması ve raporda yer alması gereken asgari bilgilere yer verilmiştir.  

 25. bölümde yer alan ödeme türleri güncellenmiştir. Ödeme türleri esas itibariyle “Nakit” , 
“Banka/Kredi Kartı” ve “Diğer” olmak üzere 3 ana grupta tasniflendirilmiş, ve müşterilerin 
kendilerince ihtiyaç duyabileceği diğer ödeme türlerine de yer verilebileceği yönünde 
açıklamalar yapılmıştır.  

 

 

https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/OKC_Mali_Rapor_Bildirimine_Iliskin_Teknik_Kilavuz_v1_4_30072018.pdf
https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/OKC_Mali_Rapor_Bildirimine_Iliskin_Teknik_Kilavuz_v1_4_30072018.pdf
https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/Basvuru_ve_Bildirimlere_Iliskin_ve_Usul_ve_Esaslar_Teknik_Kilavuzu_Surum_2_0_310720108.pdf
https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/Basvuru_ve_Bildirimlere_Iliskin_ve_Usul_ve_Esaslar_Teknik_Kilavuzu_Surum_2_0_310720108.pdf
https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/Basvuru_ve_Bildirimlere_Iliskin_ve_Usul_ve_Esaslar_Teknik_Kilavuzu_Surum_2_0_310720108.pdf
https://ynokc.gib.gov.tr/Home/TeknikKilavuz?p=0&&topic=YN%20%C3%96KC%20KILAVUZLARI&&topic1=%C3%96KC%20TEKN%C4%B0K%20KILAVUZLARI&&topic2=TSM%20TEKN%C4%B0K%20KILAVUZLARI&&topic3=D%C4%B0%C4%9EER%20TEKN%C4%B0K%20KILAVUZLAR
https://ynokc.gib.gov.tr/Home/TeknikKilavuz?p=0&&topic=YN%20%C3%96KC%20KILAVUZLARI&&topic1=%C3%96KC%20TEKN%C4%B0K%20KILAVUZLARI&&topic2=TSM%20TEKN%C4%B0K%20KILAVUZLARI&&topic3=D%C4%B0%C4%9EER%20TEKN%C4%B0K%20KILAVUZLAR


Yeni Nesil ÖKC uygulamasına ilişkin "Gelir İdaresi Başkanlığı YN ÖKC-Harici Donanım ve Yazılım 
Haberleşme Protokolü GMP-3" güncellenmiştir. Dokümana ulaşmak için tıklayınız. 

 

İlgili dokümanların 6.3., 8., 9. ve 10. bölümünde değişiklik yapılmıştır. 

 6.3. Yemek Kartı Firmalarına Ait POS Cihazlarının YN ÖKC İle Bağlantılı ve Entegre 
Zorunluluğu Olmadan Haricen Kullanılabilmesinin Koşulları bölümünün ikinci paragrafına 
ilave cümle eklenmiştir. Bu suretle mükellefler tarafından talep edilmesi halinde yemek 
kartı uygulamasının YN ÖKC üzerine kurulmasına ÖKC firması ve Yemek Kartı Firmaları 
gerekli teknik desteği sunmaları gereği belirtilmiştir. 

 VIII, IX ve X. bölümlerdeki entegrasyon aşamaları daha açık anlaşılır şekilde düzeltilmiştir. 

 

03.08.2018 günü yapılan güncellemeler: 

 

YN ÖKC'lere Ait ÖKC TSM Merkezleri Teknik Kılavuzu güncellenmiştir. Söz konusu dokümana 
ulaşmak için tıklayınız. 

 

İlgili dokümana 20 ve 21 inci maddeler eklenmiştir.  

 20 inci madde ile üzerinden bankacılık işlemi geçmeyecek TSM Merkezlerine ilişkin istisnai 
hükümlere yer verilmiştir. 

 

 21 inci madde ile tüm TSM Merkezlerini ilgilendiren açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu 
madde ile TSM Merkezlerinin GİB BS ye esas itibariyle “AYLIK RAPORU” ilgili ayı izleyen 10 
gün içinde iletmesi gerektiği, ilgili raporun TSM Merkezi üzerinden GİB BS’ye iletileceği ve 
söz konusu raporların şifreli olacağı açıkça belirtilmiştir. Ayrıca ilgili maddede belirtilen 
AYLIK RAPOR üretimi ve TSM Merkezi üzerinden GİB BS’ye iletimine ilişkin hazırlıkların 
1/11/2018 tarihine kadar yerine getirilmesi gerektiği belirtilmiştir.  

 

 21 madde ile ayrıca belirli koşulların sağlanması şartıyla TSM altyapılarının ortak bir şekilde 
kullanılabilmesine de imkan verilmiştir.  

https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/GMP3_v5_0_02082018.pdf
https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/GMP3_v5_0_02082018.pdf
https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/YN_OKClere_Ait_OKC_TSM_Merkezleri_Teknik_K%C4%B1lavuzu_v3_0_03_08_2018.pdf
https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/YN_OKClere_Ait_OKC_TSM_Merkezleri_Teknik_K%C4%B1lavuzu_v3_0_03_08_2018.pdf

